
 

 

 

 

 
 
V Praze, dne 19. 03. 2021 

 

 
 

Nezávazná indikativní nabídka, která má pouze informační charakter 

1. Předmět nabídky 
KNIHOBOX pro výdej knih s možností doplnění systému pro vrácení knih  

1.1.  Funkcionality pro čtenáře:  
• bezpečné a spolehlivé vyzvednutí (24 hodin denně/7 dní v týdnu); 
• možnost doplnění systémem i pro vrácení knih (extra box, který je součásti KNIHOBOXu); 
• vyzvednutí na základě identifikátoru automaticky odeslaného boxem při vložení zásilky;  
• zaslání SMS čtenářům (pokud kvůli závadě schránky nebudou moci své již připravené knihy 
ze schránky vyzvednout) a informování formou SMS o znovu zprovoznění schránky. 

1.2.  Funkcionality pro knihovníky:  
• snadné vkládání zásilek, automatické odeslání notifikace čtenáři o vložení zásilky;  
• webové administrativní rozhraní zobrazující:  

➢ využití boxů;  
➢ informace o vložených zásilkách (datum vložení, tel. číslo);  
➢ jejich ovládání (otevření, zrušení zásilky); 
➢ evidence využívání, kontrola doručení SMS;  
➢ statistiky využívanosti jednotlivých schránek.  

• Možnost hromadných zpráv pro uživatele, kteří mají v boxech objednávku. 

1.3.  Rozměry KNIHOBOXu jsou:  

•  Šířka: 150 cm  

•  Výška: 200 cm  

•  Hloubka: 50 cm  

•  Vnitřní velikost boxu: umožňuje vložení dokumentů ve formátu A3 (420x297), výška 20 cm 

•  Rozměry lze libovolně upravit dle požadavku zákazníka.  
 

1.4.  Počet boxů: 

• 30 boxů + ovládací panel 

• počet boxů lze libovolně upravit dle požadavku zákazníka. 

1.5.  Materiál:  

• KNIHOBOX  je vyroben jako konstrukce z oceli s pozinkovaným vnitřním nosným rámem. Vnější 
opláštění je z lakovaného plechu dle zadaného barevného schématu. Vnitřní boxy pro uložení knih 
jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. 
 

1.6.  Barva: 

• KNIHOBOX bude v souladu s vizuální identitou dle loga poskytnutého od zákazníka. 
 



 

 

 

 
 

1.7.  Další informace a výhody: 

• Zabezpečení proti vniknutí třetí osoby, prostor kolem boxu je monitorován on-line kamerovým 
systémem (option); 

• Nezávislost na čase doručení knihy či otevírací době knihovny; 

• Konstrukce je vhodná pro venkovní i vnitřní použití, na volném prostranství, ale i v podzemních 
prostorách budov; 

• On-line propojení boxu přímo s knihovníkem; 

• Snadná správa a ovládání z hlediska knihovníka i čtenáře; 

• Český produkt českého výrobce společnosti 3iD s.r.o., Praha; 

• Rychlý servis a bezporuchový chod je výrobcem zaručen a to v rámci celé České republiky; 
 

1.8.  Ilustrativní model KNIHOBOXu (v provedení „30 přihrádek“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Technický popis KNIHOBOXu 
•  Vnitřní prostor je rozdělen na sektory s 30 boxy a obslužnou částí pro komunikaci s knihovníky 
a čtenáři; 

• Komunikace pomocí barevného dotykového displeje s textovým displejem a čtečky čárových 
kódů a QR kódů; 

• LED osvětlení; 

• Režimy přístupu do KNIHOBOXu s on-line připojením: 

- Zavážení – závoz (vkládání knih) do boxu knihovníkem, 
- Výběr zboží – otevření boxu čtenářem po zadáním kódu nebo načtením čárového kódu, 
- Servis – změny nastavení, otevření jednotlivých schránek, informace o době uložení zásilek 

apod. 

Napájecí napětí: 230 V, 1f, 50 Hz 

Datové připojení: LAN, LTE, WI-FI 

Poznámka:  KNIHOBOX je nutné kotvit ke zdi nebo do podlahy. 

3. Základní ceny 

Cenová nabídka bude zpracována na základě poptávky.  

 



 

 

 

 

 

4. Služby 
1. Doprava, montáž a zaškolení obsluhy zařízení. 
2. Roční náklady za správu KNIHOBOXu. 

 

5. Servisní podmínky 
 

5.1. Prodávající garantuje technickou podpora s možností telefonické a e-mailové konzultace ve 
dnech pondělí až sobota od 7 do 21 hod. 
 
5.2. Prodávající garantuje zahájení opravy do 24 hodin od nahlášení závady (není-li zadavatelem 
požadována pozdější oprava, např. z důvodu uzavření budovy) a dokončení opravy do 48 hodin 
od zahájení opravy.  
 
5.3. Prodávající zajistí pravidelné, zejména bezpečnostní, aktualizace používaného SW. 
 
5.4. Servis předmětu plnění bude poskytován minimálně po dobu 2 let s možností prodloužení 
doby trvání smlouvy o další 2 roky na základě písemné žádosti kupujícího před ukončením doby 
trvání smluvního vztahu. 
 
5.5. Prodávající garantuje dodržování veškerých právních povinností vyplývajících z jeho činnosti, 
zejména ošetřit dodržování pravidel GDPR, zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců o informacích, 
které se při poskytování služeb podle této smlouvy dozví, zavazuje se dodržet veškeré povinnosti 
vyplývající z autorského práva a práva duševního vlastnictví, a na kupujícího přenést veškeré 
licence a oprávnění k tomu, aby bylo možné předmět plnění užívat bez porušení jakýchkoliv práv 
třetích osob. 
 
5.6. Prodávající se zavazuje zajišťovat náhradní díly k předmětu koupě, jakož i technickou pomoc, 
a to po dobu nejméně 5 let po uplynutí záruční lhůty. 

6. Záruční lhůta 
Záruční lhůta je v délce 12 měsíců na celý rozsah dodávky od protokolárního převzetí boxu a 
uvedení do provozu, maximálně však 15 měsíců od data dodání. Tato záruční doba je poskytnuta 
za podmínek, že uvedení do provozu provedou pracovníci prodávajícího. 

7. Dodací lhůta 
Dodací termín 1 ks KNIHOBOXu je 10-12 týdnů od podepsání smlouvy.  

 
Alexandr Volf  
Obchodní manažer  
 
3iD s.r.o.  
Rádiová 1431/2a  
102 00 Praha 10, Hostivař 
Contact:  
+420 725 913 165  
E-mail: volf@3id.cz 
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